
PREDMET ŽIADOSTI 

„Žiadame Vás o Váš názor na niektoré sporné otázky. 

1. Je možné za osobu poverenú vedením protokolu utajovaných písomností určiť 
zamestnanca, ktorý nie je bezpečnostným zamestnancom? 

2. Zahŕňajú povinnosti osoby, ktorá je poverená len vedením protokolu utajovaných 
písomností v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. § 8 zodpovednosť za: 

 vedenie knihy administratívnych pomôcok 

 ďalšie súvisiace evidencie, napr. uzatvorené protokoly utajovaných písomností za 
predchádzajúce roky s príslušnými utajovanými písomnosťami? 

3. Aké konkrétne činnosti vykonáva bezpečnostný zamestnanec zodpovedný za 
administratívnu bezpečnosť na tomto úseku? 

4. Kto zodpovedá za kontrolu lehoty uloženia utajovaných písomností v uzatvorených 
protokoloch ? (bezpečnostný zamestnanec alebo poverená osoba na vedenie protokolu)“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z“) 
ochranu utajovaných skutočností je povinný zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v 
obci starosta, vo vyššom územnom celku predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán 
(ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto 
zákona ním písomne poverený člen kolektívneho orgánu. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci zabezpečuje kontrolu ochrany 
utajovaných skutočností vo svojej pôsobnosti a u podnikateľov, ktorým utajované skutočnosti 
postúpil. 

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z vedúci môže na plnenie úloh vyplývajúcich z tohto 
zákona a z predpisov vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne 
poveriť zamestnanca (ďalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vykonávaním týchto úloh 
v rozsahu, ktorý vymedzí. Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry 
vyžadujú, vedúci zriadi niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých 
bezpečnostných zamestnancov. Predpokladom na vykonávanie funkcie bezpečnostného 
zamestnanca a zamestnanca osobitného pracoviska je platné osvedčenie úradu na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie") a potvrdenie úradu 
o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca. 

Podľa tretej vety § 2 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. 
o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 
č. 453/2007  Z. z.“) knihu administratívnych pomôcok vedie vedúcim písomne určená osoba 
(ďalej len "určená osoba"). 

Podľa tretej vety § 8 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. protokol utajovaných písomností vedie 
oprávnená osoba písomne poverená vedúcim na vedenie protokolu utajovaných písomností 
(ďalej len „poverená osoba“) podľa prílohy č. 7; ak vedúci poverí viac osôb vedením protokolu 
utajovaných písomností, poverená osoba, ktorá evidenčný úkon vykonáva, to potvrdí v 
protokole utajovaných písomností v stĺpci č. 8.  

Podľa § 24 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. na účely tejto vyhlášky sa vyraďovaním 
utajovaných písomností rozumie súhrn odborných činností, pri ktorých sa vyčleňujú utajované 
písomnosti určené na zmenu označenia stupňa utajenia, určené na zrušenie označenia stupňa 
utajenia, utajované písomnosti, ktorým uplynula lehota uloženia a sú zaevidované 

a) v protokole utajovaných písomností v predchádzajúcich kalendárnych rokoch, 



b) v evidencii utajovaných interných predpisov, 
c) v evidencii utajovaných písomností, ktorých charakter vyžaduje dlhodobé utajenie, ak to 

osobitný predpis neustanovuje inak,  
a vyčlenenie administratívnych pomôcok, ktoré boli vrátené ku knihe administratívnych 
pomôcok a nebudú ďalej používané. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Z citovaných právnych predpisov v oblasti ochrany utajovaných skutočností vyplýva, že 
úlohy, ktoré vedúci obligatórne vykonáva zo zákona a z vykonávacích predpisov, t. j. tie úlohy, 
ktoré sú v príslušných ustanoveniach zákona alebo vykonávacích predpisoch uvedené ako „určí“, 
„žiada“, „oznamuje“, „vedie“ a pod. (napr. § 8 ods. 2 písm. a), b), d), f), g), § 7 ods. 2, § 31 zákona 
č. 215/2004 Z. z.), môže vykonávať iba vedúci alebo ním písomne poverený bezpečnostný 
zamestnanec. Zákon zároveň pripúšťa aj plnenie úloh iným spôsobom ako priamo vedúcim alebo 
bezpečnostným zamestnancom, a to napr. použitím slova „zabezpečí“ (napr. § 8 ods. 2 písm. c), 
h) zákona), z čoho vyplýva, že niektoré funkcie, ktoré v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane 
utajovaných skutočností zabezpečuje vedúci, môže vykonať aj iná ním poverená osoba, ktorou 
nemusí byť bezpečnostný zamestnanec. 

K Vaše prvej otázke uvádzame, že v prípade, ak je v právnom predpise explicitne uvedené, 
že určitú úlohu priamo vykoná vedúci, môže vedúci na plnenie tejto úlohy písomne poveriť 
bezpečnostného zamestnanca v rozsahu, ktorý vymedzí.  

Ak právny predpis ustanovuje, že konkrétnu úlohu v oblasti ochrany utajovaných 
skutočností môže okrem vedúceho vykonávať aj iná osoba, napríklad tak ako je to uvedené 
v tretej vete § 8 ods. 1 vyhlášky č. 453/2007 Z. z., v tomto prípade oprávnená osoba písomne 
určená vedúcim na vedenie protokolu utajovaných písomností nemusí byť bezpečnostným 
zamestnancom.  

V nadväznosti na Vašu ďalšiu otázku uvádzame, že podľa vyhlášky č. 453/2007 Z. z. určená 
osoba vedie knihu administratívnych pomôcok a poverená osoba vedie protokol utajovaných 
písomností. Uvedený právny predpis neustanovuje, že vedenie knihy administratívnych 
pomôcok a vedenie protokolu utajovaných písomností má vykonávať jedna a tá istá osoba. Tým, 
že vedúci poverí oprávnenú osobu na vedenie protokolu utajovaných písomností, zároveň 
nerozhodol o jej zodpovednosti pri vedení knihy administratívnych pomôcok. Pre prípad, že by 
tak chcel vykonať, zároveň ju písomne určí aj na vedenie knihy administratívnych pomôcok.  

Vyhláška č. 453/2007 Z. z. taktiež neustanovuje podrobnosti o úlohách poverenej osoby vo 
vzťahu k protokolom utajovaných písomností z predchádzajúcich kalendárnych rokov. 
Vzhľadom na to, že vedúci je povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností vo svojej 
pôsobnosti, je v jeho právomoci rozhodnúť o povinnostiach a zodpovednosti zamestnancov 
v oblasti administratívnej bezpečnosti.   

K otázke ohľadom výkonu konkrétnych činností bezpečnostným zamestnancom 
zodpovedným za administratívnu bezpečnosť uvádzame, že bezpečnostný zamestnanec 
vykonáva úlohy v rozsahu, v akom mu boli vedúcim písomne vymedzené. V oblasti 
administratívnej bezpečnosti môžu takýmito vymedzenými úlohami vedúceho byť napríklad tie, 
ktoré upravuje vyhláška č. 453/2007 Z. z. v nasledovných ustanoveniach - § 1 ods. 2, § 2 ods. 1 
písm. f), g), i) a l), § 2 ods. 3, 6 a 8, § 6 ods. 3, § 8 ods. 1, 7 a 15, § 14 ods. 6, § 21 ods. 1 až 4 a 6, 
§ 22 ods. 2, § 24 ods. 2 až 8, § 25 ods. 2, § 31, § 32 ods. 1, 2 a 4, § 34 ods. 1 a § 37.  

K Vašej poslednej otázke uvádzame, že zo samotného znenia otázky nie je úplne zrejmé, čo 
vo Vašich podmienkach znamená „kontrola lehoty uloženia utajovaných písomností 
v uzatvorených protokoloch“. Podrobnosti ohľadom lehoty uloženia sú ustanovené právnymi 
predpismi upravujúcimi oblasť archívov a registratúry, ktoré sú v gescií Ministerstva vnútra 



Slovenskej republiky. Z pohľadu manipulácie s utajovanými písomnosťami je potrebné 
skontrolovať lehotu uloženia utajovaných písomností len v rámci vyraďovacieho konania keďže 
vyraďovať utajované písomnosti je možné len po uplynutí tejto lehoty. Uvedenú kontrolu 
vykonáva vyraďovacia komisia zložená z oprávnených osôb, pričom jej predsedom nemôže byť 
poverená osoba. V ostatných činnostiach súvisiacich s manipuláciou s utajovanými 
písomnosťami vyhláška č. 453/2007 Z. z. osobitne neustanovuje osobu, ktorá by mala 
kontrolovať výlučne lehotu uloženia utajovaných písomností.  

Vo všeobecnosti vedúci je povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností a kontrolu 
tejto ochrany vo svojej pôsobnosti.  

  
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


